
SMERNICE GLEDE VSEBINE BBM CHANNELS 

Prosimo, upoštevajte, da namen naslednjih smernic ni, da bi predstavljale pravni nasvet, poleg tega pa ni 
nujno, da upoštevanje teh smernic predstavlja skladnost z zakoni. Pridržujemo si pravico, da odstranimo 
vsako vsebino, ki po naši presoji krši te smernice ali kako drugače velja za neprimerno.  

1. Splošno. 

a. V celoti ste odgovorni zagotoviti, da so vaše objave, oglasi in promocije (v nadaljevanju 
skupaj: vsebina) skladni z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi, smernicami in panožnimi 
pravilniki.  

b. Poleg zgoraj navedenega velja, da v primeru, če je vaša vsebina namenjena zgolj 
uporabnikom, ki so določene starosti ali starejši oz. ki bivajo na določenem območju 
pristojnosti, starosti oz. območja pristojnosti pa ni mogoče ugotoviti, potem svoje vsebine 
ne smete prikazati uporabniku. Čeprav vam lahko zagotovimo nadzorne funkcije, ki vam 
pri tem pomagajo, pa ne dajemo nikakršnih zagotovil glede zadostnosti posredovanih 
nadzornih funkcij, sami pa ste končno odgovorni za vzpostavitev zakonsko skladnih 
omejitev za vsako državo, v kateri je vaša vsebina prikazana. 

c. Storitev BBM Channels je namenjena temu, da skrbnikom kanalov omogoča objavo in 
prikaz vsebine, v zadevi z blagovno znamko, organizacijo, dogodkom ali posameznikom, 
ki so predstavljeni na kanalu. Kanala ne sme uporabljati za prikaz oglasov tretjih oseb, 
prav tako pa svojega kanala ne smete oddati v najem ali zakup oz. kako drugače 
omogočiti, da je vaš kanal na voljo za tovrstne namene. 

d. Vsebina ne sme biti neresnična, zavajajoča, goljufiva ali varljiva po značaju ali vsebini. 

e. Če vaša vsebina vključuje povezavo na spletno mesto, morajo biti izdelki ali storitve, ki 
se oglašujejo v vsebini, jasno navedeni na ciljni strani za tovrstno spletno mesto, 
povezava pa ne sme voditi do spletnega mesta za spletno ribarjenje, zlonamerne 
programske opreme ali do drugih škodljivih kod ali spletnih mest, katerih uporabnik ne 
more zlahka zapustiti. 

f. Vsebina ne sme posegati v pravice katere koli tretje osebe ali jih kršiti, kar vključuje 
avtorske pravice, zaščitene blagovne znamke, pravice do zasebnosti, pravice do neobjave 
ali druge pravice intelektualne lastnine ali lastniške pravice. 

g. Vsebina ne sme vključevati oglaševanja ali povezav do vsebine tretjih oseb za namen 
ustvarjanja prihodkov s partnerskim trženjem ali z drugimi oblikami trženja s plačilom po 
učinku. 

h. Vsebina ne sme nakazovati nobene povezanosti ali partnerstva s podjetjem BlackBerry 
oz. s katero od naših povezanih podjetij brez našega oz. njihovega izrecnega pisnega 
soglasja. 

2. Prepovedana vsebina. Vsebina ne sme vključevati ali promovirati naslednjega: 



a. Vsebine za odrasle, kar vključuje revije za odrasle ali pornografske revije, knjige, slike, 
filme ali drugo gradivo, ki prikazuje goloto, delno goloto ali spolno vsebino. 

b. Sovraštva, nasilja, ustrahovanja ali diskriminatorske vsebine, kar vključuje: 

i. Nasprotovanja posamezniku ali zaščiteni skupini na podlagi rase ali etničnega 
porekla, barve kože, narodnostnega porekla, vere, politične pripadnosti, 
invalidnosti, starosti, statusa veterana ali spolne usmerjenosti oz. spolne 
identitete;  

ii. Nasilja proti ljudem ali živalim oz. samopoškodovanje ali sorodno vsebino;  

iii. Organizacij ali posameznikov, ki spodbujajo sovraštvo, kriminal ali teroristična 
dejanja ali vsebino; ali 

iv. Ustrahovanja in nadlegovanja, denimo pogoste, ciljno usmerjene in neželene 
objave in komentarje, osredotočene na posameznika. 

c. Alkohola, tobaka, orožja ali iger na srečo, razen tam, kjer je to dovoljeno z veljavnimi 
zakoni, vendar zgolj skladno z veljavnimi zakoni in panožnimi pravilniki, smernicami, 
dovoljenji in odobritvami ter zgolj v primeru, če je tovrstno vsebino mogoče prepovedati 
uporabnikom, ki so zahtevane starosti in bivajo v določenem območju pristojnosti. 

d. Nezakonitih ali rekreativnih mamil oz. pripomočkov za mamila. 

e. Nezakonitih izdelkov ali storitev oz. izdelkov ali storitev, ki posegajo v pravice tretje 
osebe ali v pravico do zasebnosti ali druge veljavne pravice glede varstva podatkov 
posameznika. 

f. Programske opreme, ki v celoti ali delno vsebuje vohunsko programsko opremo ali 
zlonamerno programsko opremo oz. ki bi povzročila nepričakovano, zavajajočo ali 
nepošteno uporabniško izkušnjo. 


